
 

 یرگراک لرتنک هرابرد

  زا یکی یداهنشیپ حرط هیلع رب و تسا هدش هتشاگن  ۱۹۲۱ هیروف ۱۰  خیرات رد نیون  مظن رد  »یشمارگ وینوتنا« طسوت ریز هلاقم
 یریگولج یارب یحرط عقاو رد اما،درکیم داهنشیپ ار هناخراک  تیریدم رد نارگراک تکراشم روکذم حرط،تسایلاتیا ناملراپ ناگدنیامن
 .دوب نارگراک طسوت اه هناخراک لاغشا زا

 

***************** 

 هک یتاناکما دروم رد ایو مینک یسرب ار ناگدنیامن سلجم هب )ایلاتیا ناملراپ ناگدنیامن زا(یتیلویج بانج یداهنشیپ حرط هکنا زا شیپ

 .مینک صخشم ار هلاسم نیا هب تبسن  اه تسینومک هاگدید و دروخرب  هویش تسا بچاو،مینک تبحص دروایم دوجوب هحیال نیا

 لامعا هلاسم هب دروخرب ینعی،تسا ینونکرصع هلاسم نیرتمهم هب دروخرب نوچمه لرتنک هلاسم هب دروخرب اهتسینومک یارب

 شندمآرد ارجا هبو نآ بیوصت،هحیال حرط یهاگدید نینچ زا.یتلود تردق هب یبایتسد هجیتن ردو دیلوت لیاسو رب نارگراک تردق

 ییاناوت رد،تسا رگراک هقبط نورد رد یرگراک تردق ءاشنم و دوجو لیلد اهنت.دنتسه یوناث یلئاسم،یِئاوژروب تلود بوچراچ رد

 ییورین ناونعب و دیلوت ردرییغت لباقریغ و هدننک نییعت یلمع هباثمب دراد رایتخا رد هقبط نیا هک یلمع تردق رد،هقبط نیا یسایس

 کی و انعم کی اهنت دریگیم تاشن یئاوژروب تردق نورد زا هلاسم نیا اب هطبار رد هک ینوناق ره.یماظن و یسایس هدنهد نامزاس

 هدرک رییغت یتاقبط هزرابم هصرع تقیقح رد هکلب هصرعرد هکلب مالکرد اهنت هن هک ینعم نیا هب:دشاب هتشاد دناوت یم شزرا

 شیامن نا یعقاو شزرا،دروآ دوجوب ون هصرع رد  یدیدج یاهاگتسدودنک ینیشن بقع تسا روبجم یزاوژروب هک یمادم اتو.تسا

 هلاسم نیا لوبق،دشاب هتشاد ییاهتیدودحمدیاب عیانص رد هعسوت تردق هک هلاسم نیا شریذپ.تسا مکاح هقبط کیناگرا فعض اهنت

 تسا هدننک هرادًا اخیرات هقبط یزاوژروب  تسکش هب ناعذا ینعم هب دوشیم عیانص رد ییوگ روز نیزگیاج یرهاظولو یسارکومد هک

 کیرش و  تیلوئسم میسقت روظنمب.دنک نیمضت ار اه هدوت هعسوت و یگدنز طیارش تسین رداق المع یزاوژروب هک تسا نآ هناشن و



 یزاوژروب تیعقوم ظفح دید زا.دهدرارق تراظن و لرتنک تحت ار دوخ تسا رضاح یزاوژروب،هفیظو نیا رد یرگید یورین ندرک

 هک،تسین ینونک  یداصتقا یناریو لوئسم  سکچیه هکدهد تداهشاه هدوت ربارب رد نماض نوچمه رگراک هقبط هک دهاوخ یم

 زورما یبارخ یاه هناریورب و دنوش  ریمعت دوجوم یاهفاکش ات دنیازفایب دوخ راک ربودننک لمحت ار تالکشم هناروبص دیاب ناگمه

 .دوش هتخاس یرتهب  یایند

 دوخ هقبط یربهر مدرم یاه هدوت رب ات دننکیم  هزرابم  نآ رس رب یزاوژروب و رگراک هقبط هک تسا یا هلاسم لرتنک هلاسم هجیتن رد

 دزاسب ار تلود دناوت یم ،اه هدوت رثکا تیاضر و دامتعا هب یبایتسد زا سپ رگراک هقبط هک تسا هلاسم نیا  ساسا رب.دننک لامعا ار

 داصتقا متسیس و ون داصتقا یهدنامزاس تبثم راک و دنک اپ رب ار دیدج یتلود متسیس،هدش رامثتسا و شکتمحز تاقبط تکراشم اب و

 تیلاعف و تسا اه هدوت یبالقنا هزرابم هکلب دریگیمن تروص ناملراپ رد هک تردق هب یبایتسد یارب هزرابم لوط رد.دنک زاغآ ار دیدج

 هب ،نامزاس کی ناونعب هچ و هیحور رد هچ،رگراک هقبط-تسا تسینومک بزح، رگراک هقبط  بزح  یهدنامزاس و یتاقبط

 لکش هب یبایتسد یارب هزرابم لکش هب هزرابم لوا زاف هک تسا لیلد نیا هب.دبایم تسد دوخ یخیرات تیعقومو)یمونوتا(لالقتسا

 هتفای زکرمت متسیس،یروشک حطسردو تسا هناخراک یاروش اهنت نامزاس لکش نیا.دش دهاوخ سکعنم یهدنامزاس زا یصاخ

 ات هناخراک یاهاروش زا-حوطس همه زا هک.دشاب رگراک هقبط یرسارس یاروش لیکشت دیاب هزرابم هجیتن.تسا هناخراک یاهاروش

 هن دنک نییعت رگراک هقبط دوخ هک  ییاه هویش و اهشور اب قباطم،دشاب نارگراک بختنم-یرسارس یاروش ات یرهش یاهاروش

 نیا یساسا تالکشمو لئاسم هیلک دهد ناشن مدرم یاه هدوت هب ات دریگ ماحنا یا هویش هب دیاب هزرابم نیا.ییاوژروب تلود ای ناملراپ

 هقبط تسد رد یسایس،یداصتقا تردق مامت هک هدش دهاوخ لح ینامز اهنت... و قرب،کاشوپ،نکسم،نان هلاسم،خی رات زا هرود

 ار یراد هیامرس میژر هیلع رگراک هقبط لوح،یقلخ یاه هدوت مایق و دوش هدربشیپ نانچنآ دیاب هزرابم نیا رگید یترابعب ،دشاب رگراک

 مسینومک رارقتسا  قیرط زا ار هدلوم یاهورین همه و دریگ تسدب ار تازرابم یربهر لمع رد رگراک هقبط هک دنک یهدنامزاس

 نیرتورین رپ و نیرتاناوت دوخ فوفص نایم زا ات دنک هدامآ ار رگراک هقبط دیاب هزرابم نیا.درب شیپ لماک ییاهر یوسب )مسیلایسوس(

 نیا زا.دنوش یداصتقا یزاسزاب یاشگهار دارفا نیا و دهد شرورپ ار یتعنص دیدج ناربهر اهنآ نایم زا و دنک باختنا ار دارفا

 دیاب اهتسینومک هک تسا دید نیا زا !غیلبتو جییهت یارب تسا یا هلیسو اهنت ناملراپ هب  یتیلویج  بانج یداهنشیپ هحیال حرط،رظن

 . دشابیمن زین عورش  هطقن یتح هکلب تسین ییاهن فده  اهنت هن  نیا اهنآ رظن زا هنرگ و دننک دروخرب حرط هب

 )۵ هرامش یتسیلایسوس یرگراک یاهرتفد( ایوگ زا همجرت

 تسا هدش همجرت موس لصف Lawrence & Wishart  تاراشتنا ۱۹۲۱-۲۶یسایسراثا بختنم یشمارگ وینوتنا  باتک زا هلاقم نیا
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